Schadeformulier Inboedel en/of opstalverzekering

Polisnummer:

__________________

Maatschappij:

__________________

1 Je gegevens:
Naam

_________________________________

Geboortedatum

___________________

Adres

_________________________________

Telefoonnummer ___________________

Postcode en plaatsnaam

_________________________________

E-mailadres

___________________

2 Schade:
Om wat voor soort schade gaat het?
Inbraak/diefstal

Blikseminslag

Brandschade

Glasschade

Waterschade

Anders

Is deze schade al gemeld?

Ja

Nee

Zo ja, wanneer en aan wie?

____________________________________________________________________

Schadedatum en tijd

___ /___ /______

Plaats/adres van de schade

____________________________________________________________________

om ____:____ uur

Wat is er gebeurd?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Wat is er vermist of beschadigd?
Gegevens voorwerpen (Merk, type naam…)

*Graag het aankoopbewijs meesturen als je deze hebt

Aankoopdatum

Aankoopbedrag

Herstelbedrag

€

€

€

€

€

€

€

€

Is de opgelopen schade aan je inboedel en/of opstal

Ja

Nee

herstelbaar?

Voor welk bedrag
€ ____________

Zo ja, wie voert de reparatie uit? Naam, adres en telefoon ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Is er reeds offerte gedaan? (Zo ja, bijvoegen)

Ja

Nee

Voor welk bedrag
€ ____________

Is de reparatie reeds uitgevoerd (Zo ja, nota’s bijvoegen)

Ja

Nee

Voor welk bedrag
€ ____________

Indien je glasschade hebt opgelopen:
Om wat voor soort glas gaat het?

Enkel

Waaruit bestaat de beschadiging?

Dubbel

______________________________________

Door wie werd de schade veroorzaakt?
Naam, adres en geboortedatum:

___________________________________________________________

Wat is je relatie tot deze persoon?

___________________________________________________________

Zijn er meer schuldigen?

Ja

Nee

Zo ja, naam, adres en geboortedatum

___________________________________________________________

Wie waren getuigen van het gebeurde?

___________________________________________________________

(Volledige namen en adressen)

Ondergetekende verklaart:
-

Plaats

Vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben
beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;
Dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te
verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;
Van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Datum

Handtekening verzekerde

